KRACHTENVELD PROVINCIE GELDERLAND

KORTE OMSCHRIJVING
De studenten vullen met z’n allen de antwoorden in op de juiste plek in het krachtenveld, waardoor ze een
overzicht krijgen door wie en waar beslissingen worden genomen.

LEERDOEL
Studenten leren op welke manier de verschillende spelers in het politieke krachtenveld van de provincie
Gelderland met elkaar te maken hebben.
DUUR
5-10 minuten
MATERIAAL
-

PowerPoint

HANDLEIDING
Stap 1.
Laat het lege krachtenveld zien en vraag de studenten in duo’s na te denken over de plek waar de teksten
moeten staan:


Kiezers: Iedere Nederlander mag meedoen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten (als je 18 jaar
of ouder bent).



Provinciale Staten: Deze mensen zijn gekozen door de kiezers en nemen besluiten in opdracht van de
kiezers.



Gedeputeerden: Deze mensen zijn gekozen door Provinciale Staten om de besluiten van Provinciale
Staten uit te voeren.



Commissaris van de Koning: Coördineert bij rampen, ziet toe op goed bestuur in de provincie en zorgt
voor een ordelijk verloop van burgermeesters benoemingen.



De regering: deze bestaat uit de Koning en de ministers. De regering benoemt de commissaris van de
Koning. Als je Commissaris van de Koning wilt worden, moet je eerst solliciteren. Provinciale Staten
geven de regering wel altijd een advies over wie men graag wil hebben. Vaak luistert de regering
daarnaar.

Stap 2.
Vul het krachtenveld klassikaal in. Doe dit door vragen te stellen aan de studenten. Begin hierbij links onderaan
in het schema, met de vraag welk woord links onderin moet komen te staan (kiezers). Vervolgens loop je zo het
schema naar boven toe af.
Doe dit voor achtereenvolgens de vakjes: kiezers, Provinciale Staten, Gedeputeerden, Commissaris van de
Koning en Regering.

Vat tot slot het geheel kort samen aan de hand van de woorden in de pijlen.
Stap 3.
U kunt eventueel ook de rol en plek van ambtenaren, politieke partijen, Statencommissies en de griffie
bespreken met de groep. Ook kunt u stilstaan bij de relatie tussen de Commissaris van de Koning en de
gedeputeerden.

OPLOSSING KRACHTENVELD

